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PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: o6.125.389/0001-88

ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" - CPL. PMSB/MA
Contrato no / - CPL. PMSB/MA

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, Pessoa Jurídica de
Direito Público lnterno, inscrita no CNPJ n' 06.125.389/0001€8, com sede na Pça Bernardo
Coelho de Almeida 862 - Centro - São Bemardo-Ma, doravante dênominada CONTRATANTE,
neste ato, representadâ por,
residenteedomic.liadonacidade-,nousodesuasatribuiçõesIegais
que lhe confere podeÍes para celebrar com a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na
xxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ no xxxxxxxxxx e inscriÉo estadual no xxxxxxxxxxxxx., neste ato
represêntada pelo seu )«xxxxx, xxxxxx (a), xrxxxxx (a),xxxxxxx, residente e domiciliado na
xxxxxxxxxxxx, Município de xxxxxxxxx, inscrito no CPF no xxxxxxxxxx, Carteira de ldentidade
RG no.xxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos
termos contidos na proposta obieto da TOMADA DE PREÇO n" 004/2020, e PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 202004001 que se regerá pêla Lei n.o 8.666/93, mediante as cláusulas
e condiçÕês seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'202001001 -CPL-PMSB, tendo por objeto os servacos de
RecuperaÇã o de estradas vicinais: trecho l: Povoado Caiueiro, Dassando pelo povoado São
Miquel até o povoado Veneseal: Trecflo ll: povoado Venescal (carraxi) passando pelo povoado
carÍaxi até o oovoado carraxr Euoênio Velho no município de São Bemardo/MA lntegram o
presente contrato, indêpendentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da
Contratada. Conformê preceituâr o artigo 55 inciso Xl de vinculaÉo ao edital de licitaçáo ou
termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

cLÁusuLA SEGUNDA - REGlillE DE ExEcuçÃo E PREço A obra será êxecutada no
Íegime de empreitada por preço global de matenal e mão de obra, irreajustável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do presente contrato é de R$

), que o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, já inclu
as despesas reÍerentes à salários, adicionais, encârgos sociais, trabalhistas, previd

tributários e securitários, uniíormes, equipamentos, fiscalização e demais despesas
indiretas. O valor global será Ílxo e irreajustável

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS RECURSOS FINANCEIROS
2. DOS ÍERMOS DE REFERÊNCIA: DOS TERIIOS DE REFERÊNCIA: AS

despesas decorrentes da contrataÉo da píesente licitaÉo conerâo por conta de RECURSO:
Federal: CODEVASF. CV NR. A.412.OO12O19.

saet6ããl\
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Dotaçáo Orçamentária

02 PODER EXECUTIVOPODER
os oRGÃo
OO UNIDADE SEC- MUN- DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS SEC, MUN, DE
INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
15.4s2 0780 1003.0000 -MANUTENÇÃo DEvtAs URBANA E ESTRADAvtctNAts -
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

cLÁusuLA QUARTA - GARANT|AS EXTGTDAS PARA A PLENA ExEcuÇÃo Do
CONTRATO - Pa.a a plena execuÉo do presente contrato a CONTRATADA deverá
apresentar comprovante de prestâÉo dE garantia dê 5% (cinco por cento) sobre o valor total
dos serviços, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, conforme disposto no art.
56 da Lei FedeÍal no 8.666/1993, que Ihe será restituída por ocasião da aceitaÉo deÍinitiva da
obra conÍorme observadas as exigências constantes neste contrato, como a verificaÇáo da
existência de multas contratuais previstas na Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRo - Quando ocorÍerêm âumêntos no valor inicial do contrato, por
aditivos contraluais ou outras razões de acréscimos de valor, a garantia deverá ser
complementada em moeda corrente, em cada €so, com 5% (cinco por cento) dos valores
ecrescidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO O CONTRATANTE reterá também 5% (cinco por cento) do valor de

cada fatura como garantia suplementar. Esses valores retidos como garantia serão restituÍdos

à CONTRATADA por ocasião do recebimento definitivo, após a verificaÉo da existência de

multas contratuais previstas na cláusula sétima.

plnÁCRlfO TERCEIRO No caso de rescisáo do presente contrato, com base na cláusula

décima segunda, náo será devolvida qualquer tipo de garantia que será apropÍiado pelo

CONTRATANTE.

ctÁusuu eurruTA - pRAzos or rNícro, DE ETAPAS DE ExEcuçÃo, DE coNcLusÀo,
DE ENTREGA, OE OBSERVAçÃO E DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e Íindar-se-á no dia
I I , podendo ser pronogado, após manifestaÉo das partes envolvidas,

mediante Termo Aditivo, coníorme artigo 57, inciso l, da Lei no 8.666/93, e suas alteÍa

Os prazos dos itens, atividades ou etapas de execuÉo seÍão definidos pelo cronogr
financeiro apresentado pêle CONTRATADA ê âprovado pelo CONTRATANTE, quê
intêgrante deste contrato.

O prazo de conclusão da obra será de ---- (--_-) dias corridos, contados a p
data êstabelecida excluindo-se o dia do início e incluindo-sê o dia do vencimento.

O prazo de entrega será o da conclusão da obra, e o termo dê recebimento provisório será
assinado pelas partes dentro dê 15 (quinze) días da comunicaÉo escnta da CONTRATADA
que deu ciência da conclusâo dâ obra.

O prazo de observaÉo será de 90 (noventa) dias após o recêbimento provisório da obra;
período em que a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificam
vícios, d€feitos ou incorr€çõ€s r€sultantes da oxecuçáo qJ de meterieis empregados.

O recêbimento dêfinitivo será logo aÉs o término do prazo de observaÉo, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

PM . FOLr{A §o

C

d

ÍÍsico-



PM -F0Lír,r*l
PROCESS0 loloa{o(c.-L
MODÂLIDAIE_

V!STO:

PREFETTURA MUNTCIPAL DE SÃO BERilARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

CLÁSULA sExTA - Dos AcRÉSIMos E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se Íizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste
contrato, até 25% (vinte e cinco) por cenlo do valor inicial atualizado do contÍato, em
observância ao art. 65 § 1o dâ Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SETITiA - DA FIScALIzAçÃo
A fiscalizaçáo do Conlrato sêrá efêtuada pelo servidor que poderá a qualquer
tempo, determinar o que for necesúrio à regularizaÉo da íalta do fornecimênto observando,
bem como propor a aplicaÇáo das penalídades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
O pâgamênto será efetuado após cada mediÉo e aprêsentaÉo da Nota flscal e planilha da
medição correspondente aos serviços lá executados a Nota Fiscal dêve está devidamente
atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
data do atesto.

PAúGRAFO SEGUNDO - Qualquer eno ou omissão ocorrida na documentâção Íiscal será
motivo de correÉo por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspênsáo do
prezo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar
sua regularizaÉo fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS. Tal comprovaÉo será feita mediante apresêntaÉo de Certidão negativa de
debito - CND. Bêm como, manter coníormê artigo 55 inciso Xlll da obrigaÉo da contratada de
manter, durante toda êxecução do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões por eles
assumidas, todas as condições de habilitaÉo e qualiÍicaÉo exigidas na licitaÉo.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no
pagamento, cobrado alrâvés de documentos não hábil, total ou pârcialmente, bem como por
motivo de pendênoa ou descumprimento de condiÇões contrárias.

CLÁUSULA NONA. DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reaj
houver aumento autorizado pelo govemo Federal.

ustado durante o prazo de sua v ,SE

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e Íiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Ed
rêsponsávêl pelo acompanhamento e fiscalizaÉo da execução do objeto do pÍesente
Ao servidor designado, compete entre outras obrigâçóes, veriÍicar a qualidade. inviolabilidade
das embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro
própÍio todas as ocorrências relacionadas a execuçâo do contrato determinando o que Íor
necessário a rêgularização das Íaltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Maxamo de presteza, mediânte
solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientala
em todos os casos omissos;

ta
o.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA,
mediante trânsferência banúna em conta correnle dâ CoNTRATADA sob o no _,
Agência _ do Bánco uma vez satisfeitas as condições estabêlecidas neste
Contrato.
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d) As dêcisões e providencias que ultrapassarem as competências, do
representantê dêverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil pâra adoÉo das
medidas convenientes,
e) Receber o obieto do contrato na forma do art. 73, inciso ll, alíneas a e b da
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS oBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser ob.leto de cessáo ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:
a) Entregar os serviços objeto deste contrâto mediante emissáo de Notâ de Empenho ou
Ordem de Fomecimento e crônogr€ime de entrega Íomecido pela Secretaria Municipal de
Educaçao, em estrita obsêNância a sua proposta e ao Anexo Vl, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administrãçáo Municipal na localidade da prestaÉo do
serviÇo para representá-lo na execução do contrato e prestâr esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execuÉo do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Educaçao, quando sdicitado;
d, Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 09:00 h as 12:00 como
sendo o horário administretivo para tratar sobre o contÍato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documêntos intêgrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislaÉo em vigor
para perfeita execução do contrato;
f) Arcár com todas as despesas, exigidas por lei, Íelativas ao obieto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execuÉo do contrato
e outros corÍespondentes;
g) Responder pelos danos c€usados diretamente e adminastraÉo ou a terceiros, dêcorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÉo do contrato não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em face da Íiscalizaçáo ou acompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de Educâçao;
h) Reparar, conigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contrato em que se veriÍicarem vícios. defeitos ou inconeçóes resultantes da execuÉo.

CLÁSULA DÉcIMA SEGUN DA .DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigaçóes
ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal no 8.666/93,
aplicândo nos artigros 81 a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificâdo no cumprimento do objeto deste Contrato
sujeitará a CONTRATADA, à multa de morâ conespondente a 0,3% (três centésimos por

cento) ao dia, sobre o valor do fomecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CON
poderá, garantida a prévia deÍesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecu
parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10 % (dez por cênto) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contÍatar
administraÉo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniÉo.
e) As sanções previstas nâs alíneas "a','C e'd'podendo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea 'b'.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicaçâo de qualquer penalidade será Íeita comunicação
escrita à CONTRATADA e publicada no jornal OÍcial do Estado ou diário oficial do municipio,

a

ANTE
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conslando o fundamento legâ|, excluídas os casos dê eplicâÉo das penalidades dê
adveíências e multa de mora.

CúSULA DECIMA TERCEIRA . DA RESGISÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisáo deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especiÍicações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusáo da obra, do serviço ou do Íomecimento, nos pÍazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra, seNiÇo ou fornecimento;
e) - a paralisaÉo do fomecimento, sem Justa causa e prévia comunicaçâo à CONTRATANTE;
0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaÉo da CONTRATADA com
outrem, a sessão ou transíerência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaÉo
não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determináções Íegulares emÉlnErdas pelo servidoÍ a cornissáo
designada para acompanhar e fiscâlizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipâl
de Secretaria Municipal de Educação,
h) - o comêtlmento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 10 do art. 67
desta Lei Federal no 8.666/93;
i) - a decretaÉo ou a instauraÉo de insolvência crvil;

i) - a dissolução da sociedâde ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificaÉo da Íinalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execuÉo do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, .iustificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administÍativo a que se refere o conlralo;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificâção do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execuÉo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo êm caso de calamidade pública, grave perturbaÉo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizaÉes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçóes assumidas até que
seja normalizada a situaÉoi
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentês dos fomecimentos iá recebidos sâlvo em caso de calamidade pública, grave
pêrturbaÉo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
susp€nsáo do cumprimento de sues obrigaçÕ€s etá que seia normalizada a situação,

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual seÍão foÍmalmente
autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla dêfesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão destê Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilaleral e escrito da Administração nos
enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo enlre as partes, reduzidas a termo no processo da
l,dtaÉo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
Judicialmente, nos termos da legislaÉo.

CLÁSULA DÉGIMA QUARTA. oo RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conÍorme Cronograma constante nos anexos planilhas
orÇamentárias, parte integrante dêste.

dos nos
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima,
sêndo que os serviços que não satisÍizerem as condiçóes citadas na proposta e no edital serão
recusados e colocados a disposiÉo da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do
prazo estabetecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeiçáo pela 2"
vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificâda para regularizar no
prazo Maximo de 15 (quinze) daas corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no
Art. 87 da Lêi n' 8.66ry93;

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA. DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser allêrado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei
n" 8.666/93.

cLÁUSULA DÉcIMA S A - DA PUBLICACÃO
Dentro do pÍazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE
providenciará a publicâção em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA. Do FoRO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para
dirimir dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.

E por estarêm de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presênte
instrumento lavrado em 3 (três) vias de igual teor e foÍma, assinado pela partes e testemunhas
abaixo.

SÃO BERNARDO(MA), de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEI\,4UNHAS

1a

CPF
CPF
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TOMADA OE PREÇO No 00/U2020
ANEXO il

DECLARAçÃO DE VISTORIA

Declaramos para flns de participação na LicitaÉo TOMADA
DE PREÇO n" oo4t2o2o, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA- que a
empresa.............. reprêsentada pelo S(a).

..............portador do RG n"............. efêtuou vistoris ne unidede
onde deverá ser Recuperação de estradas vicinais: trecho l: Povoado Cajueiro, passando
pelo povoado São Miguel até o povoado Venescal; Trecho ll: povoado Venescal (carraxi)
passando pêlo povoado Carraxi até o povoado Carraxi (Eugênio Vêlho) , no município
de São Bemardo/MA, mnÍorme êspecific€çóes constantes do 'ANEXO I - Termo de
Referência (PLANILHA ORÇAMENTARIA)" do Edital o qual deu origem a TOMADA DE
PREçO, Os servigos serão realizados no Município de SÃO BERNARDO-MA, temos
conhêdmênto das peculiaridades da regiáo, para aferiÉo das condições técnicas e
operacionais, quantidades, equipamentos e técnicas necessários a perfeito e integral
desenvolvimento/execução da obra e/ou serviços e previu, na planilha orçamentária
apresentada, todos os custos inerentes à execuÉo do objeto deste Editâ|.

Munacípio, (dia, mês e ano)

AssinatuÍa e nome do representante legal da empresa

Obs.: Este atestado deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, para assi
do Servidor responsável

ta

I



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

PM ,FOL

PROCESSO

MODÁLIDÂIE

VISTO:

BERNARDO

ilA i{,
--1?
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ANEXO IV

OECLARAçÃO DE INEXlSTÊNCIA OE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAçÀO

TOMADA DE PREçO n'0042020- CPL

A Empresa.. .....,CNPJ
sediada ......................(endereço completo),........... declara, sob as

penas da Lei, nos termos do § 20 do ad.. 32, da Lei n. 8.666/93, que até a presente data
inexistem íatos impêditivos para sua habilitaçáo no presente processo licitatório TOMADA DE
PREÇO no O04|2O2O, e quê contra ela não êxiste nenhum pedido de rnsolvência/falência ou
concordala, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(assinatura do responúvel pela empresa)

Locâl e Data.
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CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO V

CARTA CREOENCIAL

À
Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO
Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

TOMADA DE PREçO n" 00{2020- CPL

Na qualidade de representante legal da empresa
inscrito no CNPJ sob o no

,credenciamos o Sr. (A)
e do CPF n"

, portado da RG no

, para nos representar ne licitaÉô em
referência, com poder para formular ofertas, lances dê prêços, reconer, renunciar a recursos e
praticar todos os demais atos pêrtinentes ao certame em nome da representada.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI

OECLARAÇÃO DE ENQUAORAUENTO COUO UICROEIIPRESA
OU EMPRESA DE PEOUENO PORTE

A êmpíesa .., signatária, inscrita
no CNPJ sob o n.o sediada na ........................(endereço
completo)..................., por intermédio de seu representante legal, o Sr. (a)

........., portadoÍ do Documento de ldentidade no .. e do CPF
no.................................. DECLARA, para os Íins do disposto no subitem ............ do edital, do
TOMADA DE PREÇO no OO4|2O2O, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da
Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

l. ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso ldo art.30 da Lei Complementar no 123, de

14112tffi6;

ll.( ) EMPRESA OE PEQUENO PORTE, conforme inciso ll do art. 30 da Lei
Complêmentar no í23, de 14t12,/2006.

Declara, ainda, quê a empresa está excluída das vedaçóes
constantes do § 40 do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

OBS:

1)

2\

Assinalar com um "X" a condição da empresâ

2) Esta declaraÉo deverá ser entregue à Comissáo, após a abertura da sessão, antes
e separadamente dos envelopes (HabilitaÉo e Proposta de Preços) exigidos nesta
licitaÉo, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitaçáo do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei CoÍnplementar n' '1232006.

-l
I
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ANEXO Vil

DECLARAçÃO DE CUMPRIi'ENTO DA LEGISLAçÃO TRABALHISTA DE MENORES

Prezados Senhores,

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, quê não mantemos em nosso
quadro de pessoal menores dê 18(dezoito) anos em horário notumo ou em serviços perigosos
ou insalubres, náo possuindo ainda, qualquer trabâlho de menorês de 16(dêzesseis) anos,
selvo na condiçáo d€ apÍendiz, a pârtir de 14(quâtorze) anos s€ for o ceso.

Atenciosamente

_(assinatura autorizada
_(nomê e cargo do signatáíio
_(nome da empresa)

(endereço

SÃO BERNARDO, EM 04 DE MAIO DE 2O2O

À _Local e data

E


